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 Editorial. Gândul ... cearta ... mentalitatea ! 
  
 Trei oameni bogaţi, dar cu mentalităţi diferite. Pentru primul, contau copiii. 
Era bogat, dar averea lui erau copiii ! Pentru al doilea conta averea, poate că nu o 
iubea, dar îşi dorea să fie bine administrată. Pentru al treilea, conta să-şi trăiască viaţa! 
Faptele noastre se nasc din mentalitatea noastră. Gândirea apasă pe „butonul” acţiunii. 
 În cele trei texte, notate mai sus, apar trei feluri de-a privi viaţa : 1. Dorinţa 
de-a-ţi câştiga copiii pentru Domnul. 2. Dorinţa de-a nu risipi ceea ce ai, (sau extrema 
ei, iubirea de bani). 3. Dorinţa de-a trăi viaţa aşa cum vrei tu … egoismul. Adică, să-ţi  
vezi numai de poftele tale, fără a-ţi vedea şi aproapele. Mentalitatea influenţează 
calitatea vieţii de pe pământ şi implicit veşnicia !  Cum se formează mentalitatea ? 
 În Luca 9 : 46 – 48 scrie : „Apoi le-a venit în gând să ştie cine dintre ei ar fi 
cel mai mare. Isus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaş, l-a pus lângă El, şi 
le-a zis ...”. Dar parcă ar fi vorbit degeaba. Gândul lor a fost deturnat spre altceva de 
către Ioan, care a spus : „Învăţătorule...”. Ioan tocmai trebuia să ia o lecţie şi nu era 
atent la Învăţător … dar, cu vorba Îi arăta respect, deşi în el, era cu gândul în altă 
parte, ceea ce este un semn de desconsiderare. Să nu fi atent la Cel ce vrea să te înveţe 
ceva) ! Ioan spunea : „Învăţătorule, noi am văzut pe un om ...” De fapt problema lui 
era mai gravă. De ce ? Fiindcă tradus, mesajul lui era :  
 „Tu ne dai exemplu un copilaş, dar noi am oprit un om, care făcea o lucrare 
spirituală, dar nu era din grupul nostru”. Domnul nu revine la lecţia cu copilul şi nici 
nu-l ceartă pe Ioan. El nu-i forţează să înveţe lecţia Lui cu sila, ci numai îl corectează : 
„Nu-l opriţi, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi.” (v. 50).  
 Dar, Domnul Isus ştia că un gând care nu este smuls la timp va produce ceva 
… Şi astfel se ajunge la Luca 22 : 24, unde scrie că : „Între apostoli s-a iscat şi o 
ceartă, ca să ştie care dintre ei avea să fie socotit ca cel mai mare ?”  
 „Între apostoli...”. (Înainte erau doar ucenici... a se vedea Luca 9 : 43 şi 44). 
Era trecut timpul, iar oamenii aveau deja o funcţie. Erau respectabili, dar buruiana 
odată plantată a adus rod. Nu a fost smuls gândul măririi şi s-a ajunge la ceartă ! 

                   Anunturi :  
Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C-D, 
Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O iar 
Sâmbătă de la litera P- Z. Duminica (dim.) toţi cei ce  
pot. Evanghelizarea va continua, cu ajutorul lui  
Dumnezeu, (în fiecare duminică seara din ianuarie) ! 

 



PARALIZATĂ, DAR NU 
DOBORÂTĂ 
De Stacy James 
Eram în facultate când am paralizat 
de la gât în jos în urma unui accident 
de înot. Într-o fracţiune de secundă 
universul meu s-a schimbat pentru 
totdeauna. Dintr-o studentă foarte 
activă, m-am transformat într-o 

persoană care nu mai putea face lucrurile pe care le iubea: nu mai puteam alerga, 
dansa, sau cânta la pian şi la chitară. Avusesem în plan să devin misionară şi să Îi 
slujesc lui Dumnezeu cu viaţa mea. Cum de a îngăduit El să mi se întâmple aşa 
ceva? Stăteam adesea în pat şi plângeam, pentru că mă simţeam prinsă în capcană 
în propriul meu trup pe care nu îl mai puteam controla, pentru că m-am înstrăinat 
de prieteni, pentru că doctorii ar fi trebuit să mă poată vindeca. Eram nervoasă 
atunci când unii medici păreau atât de superficiali cu privire la situaţia mea şi când 
ceilalţi colegi de facultate se holbau la mine în timp ce mergeam cu căruciorul pe 
coridor. Citisem în Biblie că Dumnezeu a spus odată că, dacă ajungem să Îl 
cunoaştem, nu ne va părăsi niciodată. Deşi eram disperată, ştiam că mai există 
speranţă, pentru că Dumnezeu mă iubea şi încă mai avea un scop cu viaţa mea. 
Puteam alege să cred acest lucru şi să Îl las să vină cu mine prin încercarea aceasta 
sau să fiu amărâtă şi mânioasă pe El. Am ales să Îl urmez, cu toate că în acel 
moment sentimentele îmi dictau contrariul. 
Atunci când ni se întâmplă lucruri rele, suntem adesea tentaţi să ne îndoim de 
dragostea lui Dumnezeu pentru noi: „Dumnezeule, dacă m-ai iubi, nu m-ai lăsa să 
sufăr aşa”. Am învăţat că nu circumstanţele trebuie să ne influenţeze credinţa în 
dragostea lui Dumnezeu. „Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi a fost arătată prin 
faptul că El L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu născut, pentru ca noi să trăim 
prin El” (1 Ioan 4:9). Acesta este lucrul la care trebuie să privim pentru a înţelege 
dragostea lui Dumnezeu.  
Am învăţat că dragostea nu înseamnă absenţa durerii sau a problemelor. Deseori, 
Dumnezeu foloseşte aceste lucruri pentru a ne ajuta să ne maturizăm şi să creştem. 
Viaţa este şi va continua să fie dificilă. Încă mă confrunt cu unele complicaţii în 
urma accidentului şi am avut persoane dragi care au murit. Natura vieţii este un 
amestec de bine şi de rău. Învăţ să accept acest lucru tot mai mult.  
De asemenea, Dumnezeu ne dă libertatea să ne exprimăm durerea şi să plângem. 
Dacă nu facem acest lucru, ne înăbuşim durerea care în final este posibil să se 
dezlănţuie într-un mod distructiv. De asemenea, Dumnezeu ne promite o speranţă 
pentru viitor. Cu cât mă confrunt mai mult cu problemele la coloană, cu atât mai 
mult aştept ziua în care voi merge din nou pe picioarele mele în cer. El a creat 
pentru noi un loc unde nu va mai fi plâns, durere, boală sau moarte. 
Nu mai simt amărăciune din cauza cirumstanţelor din viaţa mea. Am văzut 

bunătatea lui Dumnezeu, am devenit o persoană mai puternică şi mai degrabă aş fi 
într-un scaun cu rotile, cunoscându-L pe Dumnezeu, decât o atletă profesionistă 
milionară, care îşi va petrece eternitatea despărţită de El.              
       www.everystudent.ro 
NECLINTIT, DAR TOTUŞI ZDRUNCINAT 

A sta neclintit în deciziile noastre zilnice, şi mai ales a fi neclintit în credinţa pe 
care trebuie să o păstrăm curată pe calea spirituală a Scripturii, nu este deloc un 
lucru uşor dar totuşi, este necesar pentru supravieţuirea spirituală a creştinului 
călător. Vedem zilnic oameni care se confruntă cu căderi morale, spirituale, 
dependenţe şi multe alte lucruri care îi ţin încătuşaţi în acele “corsete” ale 
întunericului. 

Ȋmpărţindu-se în categorii religioase, oamenii fac din aceste lucruri manualul de 
supravieţuire spirituală, şi totuşi de multe ori se dovedeşte a fi greşit. Auzim 
argumente care pun mai presus o lege pământească inserată în vreun cult, şi 
excludem de multe ori legea şi porunca divină, lăsată de Dumnezeu pe paginile 
Sfintei Scripturi. Nu putem să afirmăm căci 
penticostalii, baptiştii ortodocşii sau alte 
denominaţiuni religioase deţin cheia spre 
Ȋmpărăţie, nu, ci din contră cheia principală o 
găsim doar studiind Cuvântul lui Dumnezeu şi 
apropiindu-ne de El mai mult în fiecare zi. A fi 
un creştin care doreşte Raiul, înseamnă a 
împlini cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi 
chiar dacă va trebui să plângi, chiar dacă de 
multe ori cazi. A te rigica din starea căzută şi a 
lupta pentru supravieţuirea spirituală face parte din ghidul practic al creştinului. 

Zdruncinaţi fiind de multe ori, ca şi creştini trebuie să învăţăm că a sta neclintiţi în 
credinţa şi temelia sfântă, este mai mult decât orice. Oricine crede în Dumnezeu şi 
doreşte să primească cununa vieţii veşnice, trebuie să lupte pe cale, oricât de mare 
ar fi împotrivirea şi oricât de crâncenă ar fi bătălia spirituală. A fi un om neclintit 
nu înseamnă că nu vei primi lovituri. Asemeni pomului care stă neclintit în 
pădurea plină de bătăi, va rezista chiar şi zdruncinăturilor. De multe ori în viaţă 
suntem tentaţi să asociem aceea zdruncinătură primită ca o uitate a lui Dumnezeu 
pentru fiinţa noastră. Adevărul este că la fiecare lovitură primită Dumnezeu ne 
testează şi doreşte ca noi să devenim mai puternici în credinţa noastră. Cu cât vei 
ştii să supravieţuieşti mai mult zdruncinăturilor spirituale pe cale, cu atât mai mult 
rădăcina ta va fi mai puternică şi vei sta neclintit pe calea spre Ȋmpărăţia veşnică a 
lui Dumnezeu.  

www.totalschimbat.ro 


